
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Perkembangan internet pada zaman sekarang sudah mengalami kemajuan 

yang sangat pesat dan menjadi suatu hal yang sangat berguna dan penting bagi 

masyarakat. Hal ini disebabkan bahwa di dunia internet, informasi dapat 

disediakan untuk masyarakat seluruh dunia dan tidak dibatasi oleh waktu. Dalam 

penyampaikan informasi tersebut di dunia  internet dikenal suatu media untuk 

meletakkan informasi tersebut secara online yaitu web. Selain sebagai sarana 

penyaji informasi, web  juga biasanya digunakan oleh perusahaan, masyarakat dan 

juga dunia pendidikan sebagai media utuk melakukan berbagai aktifitas seperti e-

commerce, e-learning, online transaction dan lain sebagainya.  

Sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi khususnya 

dibidang internet, maka sangatlah berpengaruh pada dunia pendidikan termasuk 

juga  SMA Negeri 1 (SMAN 1) Tapung Hulu. SMAN 1 Tapung Hulu sebagai 

salah satu yang berada di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten 

Kampar. SMAN 1 Tapung Hulu menghasilkan ratusan siswa setiap tahunnya, 

lulusan SMAN 1 Tapung Hulu ini ada yang langsung melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi, bekerja dan ada pula yang masih menganggur. 

Berdasarkan wawancara dengan Humas Sekolah SMAN 1 Tapung Hulu, 

sekolah ini memiliki kendala, yaitu sulitnya para pegawai sekolah dalam mendata 

alumni yang telah lulus dari sekolah dikarenakan belum adanya manajemen data 

siswa yang telah lulus (alumnus),  jika sekolah memerlukan data terbaru alumni, 

sistem yang digunakan saat ini yaitu dengan cara menghubungi alumni via 

telepon, dengan sistem ini, sangat sulit bagi sekolah dalam pendataan dikarenakan 

para alumni tidak lagi menggunakan nomor telepon yang dimiliki oleh sekolah. 

Adapun data alumni yang didapat sekolah hanya sebagian kecil dari jumlah 

alumni SMAN 1 Tapung Hulu. Tidak semua alumni setelah lulus dari SMAN 1 

Tapung Hulu menetap di Desa Kasikan, sebagian besar alumni melanjutkan 

studinya ke perguruan tinggi atau bekerja di luar daerah. Hal ini mengakibatkan 
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alumni kesulitan untuk memberikan data mereka ke sekolah. Jika alumni 

mengalami perubahan data, alumni juga harus datang ke sekolah untuk mengubah 

data mereka sesuai dengan data yang baru. Sehingga terbatasnya waktu 

menghambat para alumni memberikan data mereka ke sekolah, proses pendataan 

alumni saat ini SMA Negeri 1 Tapung Hulu mendata secara manual yang 

mengakibatkan, proses pendataan membutuhkan waktu yang cukup lama rentan 

terjadi kesalahan dan kehilangan data.  

Dari permasalahan yang dihadapai SMAN 1 Tapung Hulu, dibutuhkan 

sebuah sistem informasi alumni yang dapat mengolah data-data siswa yang telah 

lulus demi meningkatkan taraf pendidikan SMAN 1 Tapung Hulu kelak. Dengan 

adanya sebuah sistem yang akan dibuat ini, sekolah bisa memantau alumni 

sebagai hasil pembelajaran dapat dijadikan umpan balik yang sangat baik bagi 

SMAN 1 Tapung Hulu diharapkan juga membantu pihak manajemen dari SMAN 

1 Tapung Hulu dalam mengevaluasi sistem pembelajaran atau pendidikan yang 

telah diterapkan, serta dapat meningkatkan proses pembelajaran dan mutu sekolah 

demi terwujudnya lulusan yang berkualitas, data alumni juga sangat dibutuhkan 

sekolah guna  melengkapi syarat pengajuan perubahan Akreditasi. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis mengajukan judul 

Tugas Akhir untuk mempermudah SMAN 1 Tapung Hulu di dalam memantau 

lulusannya yaitu sistem informasi pendataan alumni pada SMAN 1 Tapung Hulu  

berbasis web. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dapat 

diambil sebuah rumusan masalah yaitu bagaimana membangun sebuah  sistem 

informasi pendataan alumni untuk mengakses data para alumni berbasis web. 

1.3. Batasan Masalah 

Melihat kerterbatasan waktu untuk membuat Tugas Akhir ini, penulis 

membatasi masalah mengenai perancangan sistem informasi pendataan alumni 

pada SMAN 1 Tapung Hulu berbasis web yaitu: 
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1. Data yang digunakan adalah data alumni SMAN 1 Tapung Hulu dari tahun 

2015-2016.  

2. Pengguna sistem informasi alumni yaitu pertama Admin,  dengan hak 

akses dapat melakukan kelola data alumni, kelola informasi, kelola data 

kegiatan, kelola pengguna, komunikas di forum. Kedua, Alumni dengan 

hak akses dapat menambah informasi, kelola kegiatan, lihat data alumni 

dan melakukan komunikasi diforum. dan Ketiga yaitu Pimpinan dengan 

hak akses dapat melakukan komunikas diforum, kelola kegiatan dan lihat 

data alumni.  

3. Pembuatan sistem informasi alumni menggunakan pendekatan berorientasi 

objek berbasis web. 

4. Metode pengembangan sistem menggunakan metode waterfall hingga 

tahap testing.  

5. Pengujian sistem menggunakan blackbox testing. 

Hal tersebut penulis tetapkan agar pembahasan dan penulisan Tugas Akhir ini 

tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari tujuan semula. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan sistem informasi 

pendataan alumni berbasis web dengan notifikasi via email yang dapat 

memperbaharui data alumni SMAN 1 Tapung Hulu. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai beberapa manfaat, di 

antarnya yaitu: 

1. Manfaat Bagi Sekolah 

a. Memudahkan sekolah dalam pendataan dan  memberikan data alumni 

kepada yang membutuhkan. 

b. Memudahkan karyawan dalam mengingatkan alumni untuk 

memperbaharui data alumni. 

2. Manfaat Bagi Alumni 

a. Memudahkan alumni untuk memperbaharui data tanpa harus  

mendatangi sekolah. 
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b. Alumni dapat memberikan kontribusi untuk SMAN 1 Tapung Hulu 

dalam hal memberikan  informasi. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam pembuatan Tugas Akhir ini 

diantaranya sebagai berikut. 

Laporan tugas akhir ini terdiri dari enam bab, dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari Tugas Akhir ini, yang 

meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dari pembahasan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini akan membahas teori-teori yang berhubungan dengan 

pembahasan tugas akhir.  

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian yang 

digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 

BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN 

Berisi penjelasan tentang prediksi hasil akhir atau output penelitian 

yang diteliti dan akan diselesaikan atau dihasilkan. Dapat disajikan 

dalam bentuk gambar dengan disertai penjelasan atau keterangan 

yang cukup. 

BAB V  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi penjelasan tentang batasan implementasi lingkungan 

implementasi dan hasil implementasi serta menjelaskan pengujian 

perangkat lunak dan hasil pengujian. 

BAB VI   PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari Tugas Akhir yang dibuat dan 

menjelaskan saran-saran penulis kepada pembaca, kepada Program 

Studi Sistem Informasi maupun untuk penulis. 


